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Plenário revisor 
f < NOV E inquestionável que todas 

as franquias liberais têm sido 
asseguradas pelo presidente 
Sarney, para que o Pais com
plete com êxito a fase de tran
sição democrática. Acontece 
que se acelera um processo 
perigoso ao equilíbrio dos 
Poderes, talvez devido ao 
próprio vulto do Legislativo 
sob a máxima responsabilidade 
de escrever a nova Constituição 
da República e remover o en
tulho discricionário. 

Submetido a longo estágio 
de risco, tendo suas prerro
gativas fundamentais sub
traídas pelo Executivo, o Con
gresso Nacional se vê, de súbito 
e pela via legitima, reposto não 
mais nos devidos planos, mas 
acima deles. Nem se veja nisso 
algo usurpador. Ê a própria 
natureza da transição que 
autoriza a classe política a com
por as regras depuradoras, dig
nas de permanência pela 
equidade e judidosidade intrín
secas. 

Mas. produz-se algo peri
goso. Talvez fuja da ciência dos 
imoderados a delicadeza com 
que se vai caracterizando mera 

troca de árbitro. Centralizando 
as atenções e os interesses de 
setores e de todo o organismo 
brasileiro, o Poder Legislativo 
arrebata o maior quinhão 
decisório, porque decide de leis 
substantivas pelas quais o 
Judiciário só decidirá depois de 
sancionadas. Por ai se infere do 

esmaecimento da figura do 
presidente da República, inves
tido de um zelo admirável 
porém mal-interpretado ou 
compartilhado até mesmo pelos 
escalões imediatos, onde os 
caricaturistas encontram a 
paródia de uma orquestra 
desafinada. 

Razões plenas, pois, assis
tem ao presidente Sarney ao 
proferir termos cáusticos, 
traduzindo indignação quando, 
inclusive, lhe encurtam o man
dato sem bastante apreço ao 
mandatário em exercício nem, 
tampouco, aos melindrosos 
compromissos que ele tem a 
resolver no âmbito nacional e, 
especialmente, no externo. E é 
nesse último que se exige, hoje, 
a grandeza dos negócios, inter
pretados já por métodos re-
taliadores ao invés do uso da 

inteligência voltada para 
mutualidade de interesses. 

Insista-se em que cada 
Poder merece o maior respeito. 
Nem se erga contra um ou outro 
o intento de denegri-lo. È pela 
correspondência e o acatamento 
reciproco que a Nação sobre
vive e se harmoniza. 

Assim, cabe ao Legislativo 
repensar a fundo e fora de im-
pessoalismos ou partidarismos 
artigo por artigo da Carta Mag
na, auscultando é claro os 
setores envolvidos sem o peso 
numérico das manifestações de 
corpo presente. Até a instância 
plenária, soberana, há bom es
paço de tempo favorável a 
revisões que a fadiga da Sis-
tematização tenha tornado 
necessárias. 

Nesta fase de transição é o 
Legislativo que se situa no pên
dulo do futuro democrático 
brasileiro, Se não se reduzirem 
os efeitos de atos, embora in
voluntários, que ofendam a 
presidência da República será 
inócua a luta pelo regime — 
porque os módulos do alicerce 
começam desarticulados. 


